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Indledning 

Kære læser, 

Det glæder os at vi endelig kan præsentere Platangårdens årsrapport 2020.  

2020 har for os alle stået i Covid-pandemiens tegn og pandemien har da også på alle 

tænkelige måder domineret og præget årets gang på Platangården. På trods af mange 

udfordringer, afsavn og den nærmest permanente uforudsigelighed, som pandemien 

medførte, er vi kommet rigtig godt igennem året. 

Først og fremmest er vi glade for, at ingen af de unge blev smittet og kun 2 af vores 

kollegaer blev testet positiv i årets løb, men ikke blev alvorligt syge. Det skyldes at alle, 

unge som professionelle, udviste en stor disciplin og ansvarsbevidsthed i forhold til at 

overholde afstands- og hygiejnekravene, samt en uforbeholden samarbejdsvilje og flek-

sibilitet til agere i denne nye omskiftelige og flydende organisatoriske virkelighed. Jeg 

vil derfor benytte lejligheden til at takke alle medarbejdere på Platangården for deres 

fantastiske indsats med at holde smitten for døren og bevare en høj kvalitet i opgave-

løsningen i en særdeles svær tid.  

En særlig tak går til de unge, som nok er den samfundsgruppe, der har lidt de største 

afsavn i årets løb. De har måttet undvære samvær med venner og familien, oplevelser, 

fester, knus og kram samt alle de andre ting, som naturligt hører ungdomslivet til. De 

unge har udvist et eksemplarisk samfundssind og gjort alle fordomme om en selvcen-

treret og egoistisk ungdomsgeneration til skamme. Hvor mærkelig det end må lyde, 

har en del af de unge haft gavn af de særlige vilkår, pandemien har budt på. Flere har 

givet udtryk for, at de trives bedre med virtuelle møder end de traditionelle mødefora, 

fordi de oplever sig mindre eksponeret og i fokus end på de fysiske møder og bedre i 

stand til at fokusere. Andre har givet udtryk for, at de færre krav har givet mere tid og 

ro til at være og udvikle andre sider af sig selv.  

Pandemien har budt på et tæt samarbejde med det regionale bagland omkring den 

sundhedsfaglige opgave med test og vaccination. Det har været meget positivt, at det 

blev muligt at teste unge og medarbejdere en gang om ugen og endvidere, at alle unge, 

som ønskede det, kunne blive vaccineret. Det har bidraget til øget tryghed i en utryg 

tid. 

Også på det organisatoriske niveau har Platangården klaret sig fint gennem pande-

mien. Den markante og lidt bekymrende tilbagegang i henvendelser, som vi oplevede 

især i forbindelse med den første nedlukning i foråret, blev afløst af en stabil efter-

spørgsel på pladser i resten af året. Det betød, at vi ved årets afslutning havde en til-

fredsstillende belægning og en økonomi i balance – som man kan læse mere om i ka-

pitlerne De unge i tal og Økonomi.  

Af indlysende grunde kunne vi ikke afholde vores foredragsrække i Uddannelseskarru-

sellen ligesom også andre aktiviteter med eksterne deltagere eller store forsamlinger 

måtte indstilles. Alligevel lykkedes det at afholde og gennemføre hovedparten af de 

planlagte udviklingstiltag, kompetenceudviklingsforløb, arbejdsmiljøinitiativer og til 
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dels de prioriterede indsatsområder for 2020 og dermed sikre den fortsatte organisato-

riske udvikling af Platangården, et godt arbejdsmiljø samt kvaliteten i indsatserne. Og 

så bidrog pandemien faktisk til, at vi kunne tilegne os nye kompetencer – primært in-

denfor afholdelse af virtuelle møder og håndtering af sundhedsfaglige opgaver. Sidst, 

men ikke mindst kunne vi i foråret 2020 glæde os over en meget positiv Tilsynsrapport. 

De enkelte aspekter udfoldes nærmere i kapitlerne Udviklingsarbejde, Tilsyn og kvali-

tetsovervågning, Kompetenceudvikling samt Arbejdsmiljø. 

Her i foråret 2021 kan vi endelig ane lyset for enden af Corona-tunnelen og vi er ved at 

lægge håbefulde planer for en forsigtig genåbning af Platangården. Vi glæder os til at 

livet som vi kendte det vender tilbage og håber som altid, at årsrapporten opleves som 

interessant og vedkommende læsning.  

De bedste hilsner 

Charlotte Ishøy 
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De unge i tal 

Platangården har i 2020 haft indskrevet 45 unge på i alt 63 pladser, hvilket ligger på 

linje med belægningen i både 2018 og 2019. 

15 unge blev indskrevet i løbet af året, hvilket er 3 flere end i 2019. 

 

BELÆGNINGEN 

Platangårdens belægning i 2020 har stort set været identisk med belægningen i 2019, 

hvilket kunne indikere, at belægningen efter tilpasningen i 2018 har fundet sit leje. I 

forhold til belægningen i 2019 er der for døgnafdelingers vedkommende tale om en 

mindre tilbagegang i indskrivninger på 7 procentpoint. Tilbagegangen skal dog ses i 

forhold til overbelægningen i 2019 og i forhold til de særlige forhold, der har gjort sig 

gældende i 2020 pga. pandemien. Belægningen på døgnafdelingen er i 2020 på 95%, 

hvilket er indenfor den forventelige belægning på et midlertidigt døgntilbud. Det er 

tilfredsstillende ikke mindst set i lyset af, at der i mere end 1/3 af året ikke har været 

henvisninger pga. pandemien.  

Belægningen på Intern undervisning ligger desværre 8% procentpoint lavere end i 

2019. Det er ikke overraskende, idet henvisning til undervisningstilbuddet også har væ-

ret påvirket af, at tilbuddet har været helt eller delvist nedlukket i en del af hele foråret 

som følge af Corona pandemien.   

Til gengæld steg indskrivninger i Særforanstaltninger med 26 procentpoint set i for-

hold til 2019. Forklaringen på at indskrivningen her ikke har været påvirket af pande-

mien er, at særforanstaltningerne i høj grad anvendes som udslusning fra døgnafdelin-

gen. Dvs. de nyindskrivninger vi har haft i særforanstaltningerne i 2020, er unge der 

kommer fra en indskrivning i døgnafdelingen. En anden og mere teknisk forklaring er, 

at antallet af pladser i Særforanstaltningerne er sænket efter lukning af et af Plangår-

dens huse i Næstved. 

Henvendelsesmønstret har været lidt svingende i årets løb. Belægningen faldt i forbin-

delse med nedlukning i foråret, hvor vi oplevede en generel vigende efterspørgsel, som 

formodentlig kan relateres til Covid-19 situationen, samtidig med at flere unge plan-

mæssigt blev udskrevet i løbet af perioden. Hen over sommeren, efteråret og vinteren 

har vi dog igen oplevet en stigende efterspørgsel, således at vi samlet set endte op med 

en samlet henvisning, som lå på linje med de 2 foregående år. 
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Fig.1 

Af fig.1 fremgår belægningsprocenten på de 19 rammeaftalte døgnpladser, på de 8 sær-

foranstaltningspladser Platangården er godkendt til og på de 12 individuelt tilrettelagte 

pladser i Intern Undervisning. § 85 tilbud og tillægsydelser er ikke med i diagrammet. 

 

ANBRINGELSESLÆNGDE 

Længden af de enkelte anbringelser er meget varieret. Nogle unge er kun på Platangår-

den i nogle uger, fordi de er blevet anbragt akut og skal videre til en måske mere egnet 

placering, mens andre unge er anbragt på Platangården i flere år. Nogle unge kommer 

til døgnafdelingerne som unge teenagere og flytter først, når de som godt 18-årige kan 

klare sig selv eller med minimal støtte. 

Anbringelseslængden er ikke umiddelbart at sammenligne fra år til år, idet udskriv-

ning af en ung med en lang anbringelse på Platangården bag sig vil påvirke tallene. 

Tidligere år var der en mere markant forskel på anbringelseslængden i døgn og i de in-

dividuelle tilbud, men det ser vi ikke længere. Det skyldes formodentlig en ændring i 

kommunernes brug af de individuelle tilbud, således at de i højere grad bliver brugt 

som en slag overgang fra døgntilbud til et mere selvstændigt liv – og i mindre grad til 

meget langvarige indsatser. 

Tallet for Intern Undervisning spænder fra enkelte unge, der er indskrevet i STU eller 

beskyttet beskæftigelse i flere år til undervisningspligtige unge, der er indskrevet i In-

tern Undervisning i få uger medens et undervisningstilbud bliver iværksat via PPR. 
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Fig. 2 viser det gennemsnitlige antal måneder for anbringelser i de forskellige indsat-

ser. Individuelle døgntilbud dækker over såvel § 107 som § 85 og Intern Undervisning 

over såvel individuelle undervisningstilbud, STU, Beskyttet Beskæftigelse og Samvær 

og Aktivitet. Det, som illustrationen ikke viser, er når unge i deres indskrivning på 

Platangården har været indskrevet i forskellige tilbudstyper i forlængelse af hinanden 

- typisk fra en døgnplads til et individuelt tilbud eller omvendt. 

 

ALDER OG KØN 

Aldersfordelingen i 2020 viser, ligesom i de foregående år, en generel tendens til, at de 

unge, som indskrives på Platangårdens, bliver yngre. Mens andelen af de 13-14 årige 

forblev konstant, steg andelen af de 15-16 (+1) og mest markant hos de 17-18 årige (+4) i 

forhold til aldersfordelingen i 2019. Derimod faldt antallet af unge i aldersgruppe 19-20 

år (-1) og 20-21 år (-2), mens antallet af unge i aldersgruppen 25+ år blev halveret set i 

forhold til 2019. Antallet af unge i aldersgruppen 23-24 år forblev konstant.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3  
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Tendensen af en stadig yngre målgruppe afspejler sig også i nedenfor stående graf, som 

viser alderen på indskrivningstidspunktet. Mens der i 2019 blev indskrevet i alt 10 unge, 

som fordelte sig i aldersgrupperne mellem 13 og 17 år, steg deres andel i 2020 til 14 

unge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.4  

Mens aldersfordelingen viser nogle tydelige forandringstendenser i retning af en stadig 

yngre målgruppe, tegner kønsfordelingen blandt de indskrevne unge et uændret bil-

lede, som har været konstant gennem de seneste år, men en markant overvægt af pi-

ger/unge kvinder.  

Kønsfordelingen på Platangården afviger fra kønsfordelingen blandt anbragte unge i 

Danmark, hvor det generelt er flere drenge end piger, der bliver anbragt uden for 

hjemmet.1 Ser man imidlertid på henvendelser til Platangården i 2020 tegner sig et bil-

lede, som stort set svarer til kønsfordelingen af de indskrevne unge. Her udgør fore-

spørgsler om anbringelse af piger/unge kvinder 68% af alle henvendelser. 

Vi har i år valgt at medtage en kategori i kønsfordelingen, som vi har kaldt ”andet”. Det 

dækker over unge, som ikke identificerer sig med deres biologiske køn. Dette er ikke 

noget nyt fænomen, det nye er at vi medtager det i opgørelsen. 

 

                                                     
1 I 2018 blev i alt 13823 unge anbragt uden for hjemmet. Heraf var 7487 drenge og 6323 piger, svarende til 

54% for drenges vedkommende og 46 % for pigernes. (Kilde: Ritzau) 
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Fig.5  

 

KOMMUNER 

Platangården har også i 2020 haft unge indskrevet fra en lang række kommuner både 

inden for og uden for Region Sjælland. 

I alt 18 forskellige kommuner har haft tilsammen 45 unge indskrevet i et eller flere til-

bud i 2020. 23 af de unge kommer fra kommuner i Region Sjælland, hvor især Lolland 

og Vordingborg Kommuner har brugt flere af Platangårdens tilbud. 
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14 ud af de 45 pladser er brugt af kommuner i Region Hovedstaden. Heraf tegner Kø-
benhavns Kommune sig alene for de 7 pladser. 

 

VISITATION 

Platangårdens visitation har i 2020 løbende haft henvendelser fra kommunerne med 

forespørgsel på indsats til unge. En del henvendelser er løse forespørgsler på anonymi-

serede unge, men i 44 tilfælde afgav Platangården en vurdering på henvendelse (se Fig. 

7), hvilket er 8 flere end året før. Ud af disse førte de 14 henvendelser til indskrivning i 

et eller flere af Platangårdens tilbud. Disse indskrivninger kan dække over flere samti-

dige indskrivninger – typisk et døgntilbud og et undervisningstilbud. Visitationssager 

af allerede indskrevne unge er ikke medtaget, ligesom henvendelser i 2020, som med-

førte indskrivning i 2021 ej heller er talt med. 

Platangården får også henvendelser fra kommuner uden for Region Sjælland. Således 

kom 25 af de 44 henvendelser fra kommuner uden for Region Sjælland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 7 

I 31 tilfælde førte kommunens henvendelse ikke til en indskrivning. I nogen tilfælde 

vurderede Platangårdens visitation, at den unge ikke var indenfor Platangårdens mål-

gruppe. I et par tilfælde har visitationen i stedet foreslået kommunen at henvende sig 

til et andet regionalt tilbud. I nogle tilfælde ønsker den unge eller den unges forældre 

ikke tilbuddet på Platangården, typisk med henvisning til, at det er for langt væk. 

Sidst, men ikke mindst kunne vi i en periode ikke indskrive flere unge, fordi der ikke 

var ledige pladser. Kommunerne indhenter ofte flere tilbud i forbindelse med en an-

bringelse og økonomi bliver ikke sjældent nævnt som et vigtigt parameter for valg at 

tilbud. 

 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Visitation fordelt på kommuner

Indskrevet Ikke indskrevet



SIDE 10 

VISO 

Platangården har også i 2020 været leverandør til VISO på såvel børne- som voksenom-

rådet. 

VISO havde i 2019 børneområdet i udbud. Platangården har budt ind på Socialt Udsat-

hed, men fik desværre ikke tildelt opgaven. Vores leverandøropgave på børneområdet 

udløb således i juli måned, hvor den gamle kontrakt ophørte. 

Det er selvfølgelig ærgerligt at vi ikke vandt udbuddet, men vi kan til gengæld glæde os 

over, at vi trods Corona afmatning i 4-5- måneder alligevel har haft mange opgaver 

især på voksenområdet.  

Der er registreret i alt 25 VISO-sager, som har været helt eller delvist i gang i 2020, 

hvoraf nogle har haft overlap til såvel 2019 som til 2021. 

Det er 4 sager mere end i 2020, hvilket også kan aflæses af økonomien. 

Platangården har i 2020 løst VISO-opgaver svarende til 1,1 mill. kr. hvilket er ca. 

235.000 mere end året før 
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Økonomi 

Ved årsrapportens færdiggø-

relse er Platangårdens regn-

skab for 2020 netop afsluttet, 

men endnu ikke godkendt af 

Regionsrådet.  

Regnskabet viser som forven-

tet, at Platangården i 2020 

havde et mindre forbrug der 

desværre lå uden for de 3%, 

som er grænsen for det accep-

table regnskabsresultat. 

Årsagen til dette skal, som så meget andet, findes i de helt særlige vilkår 2020 bød på. 

Det har været et meget vanskeligt år at styre økonomien i – både indtægtsmønstret og 

forbruget har være meget anderledes end sædvanligt. Når man som tilbud kun kender 

indtægterne max 3 måneder frem og for de fleste indtægter kun løbende måned + 1 

måned, så er økonomistyring en balancegang ikke mindst i en tid, hvor henvisningerne 

svinger så meget, som de har gjort i 2020. 

Den samlede bevilling ved årets afslutning lød på 24.601.811,- kr. Bevillingen bliver i 

forbindelse med regnskabsafslutningen reguleret pga. en lille underbelægning på de 

rammeaftalte pladser i døgn.  

Den indtægtsdækkede virksomhed har i 2020 bidraget med godt 12,4 millioner kr., 

hvoraf 1.117.695 kr. kommer fra VISO-opgaver.  Antallet af VISO-opgaver har som tidli-

gere nævnt været let stigende i 2020 på trods af, at Platangården ikke længere er leve-

randør på børneområdet. 

Samlet set betyder regnskabsresultatet, at Platangården får en lille positiv overførsel til 

2020. 

  



SIDE 12 

Personale 

PERSONALESAMMENSÆTNING 

Platangården har i 2020 haft ansatte svarende til knap 60 årsværk. Medtaget i dette er 

også tidsbegrænsede ansatte og timelønnede. De timelønnede og de fastansattes mer-

arbejde udgør knap 5,5 årsværk. Studerende, elever og praktikanter er ikke medregnet. 

I forhold til 2019 er antallet af medarbejdere faldet med ca. 3 fuldtidsansatte. Det skyl-

des både nedlæggelse af en teamkoordinatorstilling og ikke mindst et lavere vikarfor-

brug. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 8 

Relationsmedarbejderne udgør 45,4 fuldtidsmedarbejdere, hvilket svarer til 76,5 % af 

alle ansatte. Den sidste del udgøres af ledelse og stabsfunktioner – herunder udvik-

lingskonsulent, administration og servicepersonale.  

Som specialiseret socialt tilbud betjener Platangården sig stort set udelukkende af fag-

uddannet personale. For det pædagogiske personale drejer det sig om pædagoger og 

pædagogiske assistenter. For det sundhedsfaglige personale af sygeplejersker, social- 

og sundhedsassistenter, plejere og social- og sundhedshjælpere. Platangården har fra 

tid til anden uuddannede timelønnede vikarer, som har erfaring fra området. Ofte er 

der tale om tidligere SSA-elever eller pædagogstuderende som efter afsluttet praktik på 

Platangården tilknyttes som timelønnet vikar. 
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Platangårdens personalesammensætning spænder ikke alene vidt i forhold til faglig-

hed, men også i forhold til alder. Platangårdens grand old mand gik i sommeren 2020 

på pension i en alder af 82, hvorefter den nu ældste medarbejder er 64 år. I den anden 

ende af aldersspektret er de studerende og elever, hvoraf nogle er i begyndelsen af 

20’erne. 

Kønsfordelingen er ikke lige, men afspejler formodentligt, hvordan det generelt ser ud 

på Socialområdet. Som det ses af nedenstående, er 24 % af de ansatte mænd, hvilket er 

5% færre end i 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 9 

 

PERSONALEGENNEMSTRØMNING 

Platangårdens fleksible organisering, som understøttes af den kontinuerlige tværgå-

ende kompetenceudvikling og den tværgående supervision, gør at medarbejdere uden 

problemer kan flyttes til nye opgaver i nye teams. Dette, at der ikke skal afskediges og 

ansættes, når Platangårdens opgaver skifter karakter, har en positiv indflydelse på per-

sonalegennemstrømningen. 

Det er vores erfaring, at vi for de store faggruppers (pædagogers og SSA’ers) vedkom-

mende er i stand til at omplacere til nye opgaver, når opgaver forsvinder og erstattes af 

andre. 
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Fig. 10 

Som det ses af ovenstående har 54 af Platangårdens medarbejdere været ansat hele 

året.  

8 ansatte i faste eller tidsbegrænsede stillinger er ophørt i løbet af 2020. Det er på ni-

veau med året før. 1 fratrædelse er en følge af uansøgt afsked, mens de øvrige 7 fordeler 

sig med fratrædelse pga. andet arbejde (3), pension (1) og udløb af tidsbegrænset an-

sættelse (3). 

Antallet af nyansættelser er forsat lavt, hvilket dels afspejler, at den fleksible organise-

ring fungerer og at vi dermed er i stand til at flytte medarbejderressourcerne derhen, 

hvor opgaverne er, men det afspejler også, at henvisning af unge til meget ressource-

tunge individuelle tilbud samt brugen af tillægsydelser har været lav. 

Platangården har i 2020 haft timelønnede vikarer og merarbejde (fastansatte på nedsat 

tid, der tager merarbejde) svarende til knap 5,5 årsværk. Dette svarer til året før. Der er 

i begrænset omfang anvendt eksterne vikarbureauer, hvilket ellers ikke er sket i flere 

år. Årsagen til dette er, at der i forbindelse Corona situationen har været behov for 

mere personale, end det vi selv har haft. Det har dels handlet om personalekrævende 

isolationsopgaver og dels vikardækning af medarbejdere, der er sendt i isolation.  Det 

er dog værd at bemærke, at Platangården trods en del Corona relateret fravær ikke har 

haft en væsentlig stigning i vikarforbruget. Årsagen hertil er, at det almindelige syge-

fravær har været lavt (5,5%). 

Forbruget svarer til det forventede. 

Der er fortsat en tendens til, at medarbejdere, der er startet som timelønnede, senere 

søger tidsbegrænsede eller faste stillinger. Blandt de timelønnede er en del pædagog-

studerende og SSA-elever, som har været i praktik på Platangården og som er ved at 

afslutte eller har afsluttet deres uddannelse. 
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ELEVER OG STUDERENDE 

Platangården har tradition for at have elever og studerende. Vi betragter det dels som 

vores opgave at være med til at uddanne nye faglærte indenfor de fag, vi repræsente-

rer, men vi betragter også det at have studerende som et nødvendigt input i forhold til 

udvikling af vores faglighed. Vi anser samtidig samarbejdet med uddannelsesinstitutio-

nerne som vigtig i forhold til at få en stemme ind i udvikling af fagområderne. Det kan 

nævnes, at Platangårdens ledelse i efteråret 2020 har haft et møde med uddannelses-

chefen fra Absalon om tættere samarbejde og vidensdeling mellem den teoretiske del 

og den praksisnære del. Absalon har i 2020 stået for undervisning i seksualpædagogik i 

samarbejde med en områdeleder, ligesom en områdeleder fra Platangården har under-

vist på Absalon i ”Et praksisnært perspektiv – den narrative metafor og tilgang”. 

Elever og studerende er i høj grad også vores nye kommende kolleger på det specialise-

rede socialområde og vi har en stor interesse i at være med til understøtte deres faglige 

kunnen og forberede dem på ansættelse i det specialiserede socialområde. 

Det høje antal elever og studerende betyder, at Platangården i høj grad er selvrekrut-

terende jf. ovenstående. 

Platangården har i 2020 haft i alt 24 elever og studerende. Antallet ligger en smule un-

der tallet for 2019, hvilket skyldes, at Platangården har fået henvist færre pædagogstu-

derende. Årsagen hertil er, at flere tilbud ønsker at tage imod studerende.  

Nedenstående figur viser antal og fordeling mellem uddannelser. 
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Udviklingsarbejde  

Som så meget andet har også udviklingsarbejdet i 2020 været præget af Covid-19 situa-

tionen. Mange udviklingsaktiviteter var enten helt aflyst eller blev afholdt i et noget re-

duceret omfang. Dette gælder såvel udviklingsarbejde i forbindelse med Region Sjæl-

lands strategiprojekt, som planlagte interne udviklingstiltag.  

REGSJ STRATEGIPROJEKT 

 
Udrulning af Sensum One 

Det projekt, som lå højest på prioriteringslisten, og som skulle vise sig at udgøre en 

større logistisk udfordring, var udrulning og implementering af Sensum One.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektets første fase, hvor en særligt udvalgt gruppe af medarbejdere tilegnede sig vi-

den om den nye platform på et regionalt kursusforløb og gav feedback til udviklere, var 

forholdsvis uproblematisk. De logistiske udfordringer viste sig især i den efterfølgende 

proces, hvor et meget stort antal medarbejdere skulle undervises i systemet samtidig 

med, at de gældende Covid-19 restriktioner skulle overholdes. 

På grund af afstandskravene var det således ikke muligt at gennemføre forløbet for alle 

medarbejdere i kantinen, men undervisningen måtte foregå i mindre grupper, som var 

afstemt efter de enkelte mødelokalers størrelse og deres maximale tilladte antal delta-

gere. Ligeledes skulle hver medarbejder have en bærbar PC til sin rådighed, for at un-

dervisningen kunne foregå så praksisnær som muligt. Men takket være implemente-

ringsteamets organisatoriske talenter og hjælpen fra regionens IT-afdeling, som lånte 

os et større antal bærbare Pc’er, kunne forløbet gennemføres succesfuldt over et antal 

dage. 

Deltagernes spontane modtagelse af den nye platform var overvejende positiv: Den vi-

suelle udformning af platformen havde ikke forandret sig væsentligt og var stadig gen-

kendelig, ligesom navigationen i systemet. Forskellige nye funktioner letter desuden 

brugen af systemet, hvilket særligt de medicinansvarlige medarbejdere var glade for. 
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Systemet var således, på trods af lejlighedsvise tekniske vanskeligheder, fuldt imple-

menteret i slutningen af 2020.  

 

FORBEDRINGSARBEJDE  

I forbindelse med strategiprojektet ”Forbedringsarbejde” har Platangården i 2020 ar-

bejdet med 2 projekter: Et arbejdsmiljøprojekt, som havde fokus på teamdannelse, den 

interne kommunikation samt rollefordelingen i et af Platangårdens teams, samt det 

fortsatte arbejde med sundhedsscreeninger. 

Arbejdsmiljøprojektet nåede dog kun at afholde 2 opstartsmøder inden det blev brem-

set af Covid-19 situationen. Projektet vil dog blive genoptaget, når situationen igen gør 

det muligt. 

Sundhedsscreeninger 

I forbindelse med projektet sundhedsscreeninger har vi i 2020 gennemført 2 interne 

monitoreringer i hhv. januar og november måned. Monitoreringernes formål var at se 

på, om sundhedsscreeninger er gennemført til tiden, i den rette kvalitet og selvfølgelig 

på selve antallet af screeninger set ift. indskrevne unge. 

Monitoreringen i januar måned viste, at der var gennemført sundhedsscreeninger på 

alle de 26 indskrevne unge. Screeningerne var desuden gennemført til tiden, i den rette 

kvalitet og der var i forhold til samtlige unge oprettet enten sundhedsplaner eller hen-

visninger til allerede oprettede delmål med et sundhedsfagligt aspekt. 

Da der i løbet af året var sket en større udskiftning i ungegruppen gennemførte vi en 

opfølgende monitorering i november måned. Denne viste, at der var gennemført sund-

hedsscreeninger (inkl. oprettelse af sundhedsplan eller henvisninger til sundhedsfag-

lige delmål) blandt samtlige af de indskrevne unge. Screeningerne var i langt de fleste 

tilfælde udført i den rette kvalitet, dog var enkelte ikke gennemført indenfor en måned 

efter indskrivningen, hvilket sandsynligvis skyldes den forholdsvis store opmærksom-

hed på håndtering af Covid-19 situationen.  

Velfærdsteknologi 

Arbejdsgruppen for velfærdsteknologi afholdt ingen (hverken fysiske eller virtuelle) 

møder i 2020, og i slutningen af december blev gruppen via mail informeret om, at ar-

bejdsgruppen ikke fortsætter sit arbejde, da selve projektet med udgangen af året blev 

nedlagt. Det var en noget brat og uforløst afslutning på et såvel inspirerende, kon-

struktivt og mangeårigt samarbejde på tværs af tilbuddene. For Platangårdens ved-

kommende har samarbejdet bl.a. resulteret i, at vi har udviklet ”digital myndiggørelse”, 

som et relevant fokuspunkt – set i forhold til målgruppen - for arbejdet med velfærds-

teknologien, en screeningsskabelon, som er velegnet til formålet og målgruppen og at 

arbejdet med velfærdsteknologi er fuldt implementeret i organisationen, som kvalitets-

overvågninger i både 2018 og 2019 viste. 



SIDE 18 

INTERNE UDVIKLINGSTILTAG 

Nyt koncept for Platangårdens STU 

Platangårdens STU har i efteråret arbejdet på at videreudvikle STU tilbuddet med et 

styrket fokus på læring inden for specifikke uddannelsesområder og praktikker. Hjør-

nestenene i det nye koncept er tre læringsmål, som differentieres i hhv. mål for: 

 Personlig udvikling, selvstændighed og trivsel i hverdagslivet 

 Evnen til at indgå i sociale sammenhænge, (eksempelvis ift. et aktivt fritids- og 

samfundsliv) samt 

 Udvikling af viden, erfaringer og kompetencer til brug ift. uddannelses- og/el-

ler beskæftigelsesaktiviteter 

Udgangspunktet for de unges læringsmål er fem uddannelsesområder, som danner 

rammen om den unges læring igennem hele uddannelsesforløbet. Uddannelsesområ-

derne består af både praktikker og en almen og målrettet del, som skaber rum for en 

høj grad af fleksibilitet og individuelle hensyn, men også mulighed for læring i mindre, 

interessebårne fællesskaber. Praktikker kan både gennemføres indenfor Platangårdens 

driftsområder og i eksternt regi. 

Uddannelsesområder 

Almene- og målrettede uddannelser Praktiske uddannelser 

Ude liv og bevægelse Mekaniker 

Kunst og grafik Pedel- og ejendomsservice 

Recovery Gartner 

Ung og samfund Køkken og gastronomi 

Bo selv Professionel rengøring 

 

Indenfor de enkelte uddannelsesområder tilbydes korte, afgrænsede modulbaserede 

læringsforløb, som hver især indeholder en faglig/teoretisk del, konkrete praksiserfa-

ringer indenfor et uddannelsesområde samt personlig og social læring via konkret erfa-

ring med fx arbejdspladskultur, arbejdsforhold og samarbejde. 

http://www.platangaarden.dk/undervisning/stu/maal-for-uddannelsen/
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Temadrøftelse om anbragte børn og unges skolegang 

 

I slutningen af september havde Platangårdens Heltidsundervisning, repræsenteret 

ved viceungdomsskoleinspektør i Vordingborg Kommunes skoleafdeling Morten 

Brandt og Platangårdens medarbejder i heltidsundervisning Birgit Poulsen, inviteret en 

mindre gruppe centrale medarbejdere til en temadrøftelse om anbragte børn og unges 

skolegang. 

Det overordnede formål med mødet var at styrke vores i forvejen gode samarbejde, 

med henblik på at forebygge det fravær og egentlig frafald, som ikke sjældent ses 

blandt anbragte børn i udsatte positioner. Ifølge Morten Brandt udgør Platangårdens 

unge netop den gruppe børn og unge, som er allermest vanskeligt stillet og udsatte. 

Platangårdens elever er som regel ikke udfordrede på det kognitive område, men har 

andre svære udfordringer og har derfor haft en generelt meget ringe tilknytning til 

skolen – også inden de kom til Platangården. Hensigten med mødet var at indhente 

gode ideer til og indgå aftaler om, hvordan vi i fællesskab kan skabe inviterende ram-

mer og gode indsatser, for at forebygge, at Platangårdens børn og unge kommer til at 

tælle i den kedelige statistik over anbragte børn med mangelfuld skolegang. 

Heltidsundervisningen lagde ud med at fortælle, at man tager udgangspunkt i, at sko-

len skal tilpasse sig eleverne og ikke omvendt. Det handler om, at de unge udvikler sig 

fagligt, personligt og socialt med henblik på at opnå en afgangsprøve, hvilket de fleste, 

som deltager i undervisningen, også får. I forbindelse med Corona har man oplevet et 

generelt større fremmøde, og har ligeledes profiteret af, at skoledagen blev forkortet 

med ca. en time om dagen. Man har desuden profiteret af at afholde refleksionsmøder 

med relationsmedarbejdere i husene om enkelte unge med et vigende fremmøde. 
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Som et vigtig opmærksomhedspunkt blev de unges forberedelse på ugeskemaet frem-

hævet. En del unge giver nemlig udtryk for, at de ikke rigtig ved eller ikke kan hu-

ske/overskue, hvad der skal ske i skolen. Birgit gjorde også opmærksom på, at en un-

dersøgelse fra SUS viser, at lystlæsning øger anbragte børn og unges trivsel og uddan-

nelsesmuligheder, og at Platangården har et fint bibliotek, som kan understøtte dette 

formål. Sidst, men ikke mindst, er det vigtig at reflektere over det meget grundlæg-

gende spørgsmål, om de unge først skal have det bedre for at kunne komme i skolen, 

eller om de unge kan få det bedre ved at komme i skolen. 

I den følgende fælles drøftelse kom der flere gode forslag og ideer frem: 

I forhold til at fremme de unges lystlæsning kunne man have en bogkasse med bøger 

fra biblioteket stående i hvert hus, og også læse højt for de unge. Også lydbøger blev 

nævnt som en mulig indgang til lystlæsningen. 

 Fokus på de gode historier om de unge – også på de små succeser 

 Undervisningstimer i husene 

 Fokus på elevens ugeplan 

 Obligatoriske opstartsmøder og hurtige indsatsmøder, når den unge udebliver 

 Huske at inddrage og informere også vikarer i tiltagene 

 Øge de unges ejerskab ved at gøre skolen til noget andet, end de unge forestil-

ler sig den er 

 Skolen skal altid prioriteres frem for andre (også vigtige) aktiviteter – fx hjem-

mebesøg 

Afslutningsvis takkede Morten for et godt og konstruktivt møde og sammenfattede 

mødets centrale konklusioner: Et synligt og forpligtende samarbejde mellem Heltids-

undervisning og husene, hurtige indsatsmøder når den unge udebliver fra undervisnin-

gen og klare mål for den fælles indsats. 

 

 

 

  



SIDE 21 

Tilsyn og kvalitetsovervågning 

På grund af Covid-19 situationen blev der ikke gennemført 
de obligatoriske kvalitetsovervågninger af kvalitetsstandar-
den ”Dokumentation på enkeltsagsniveau” af Socialafdelin-
gens konsulenter i 2020. Af samme årsag blev der heller ikke 
gennemført andre former for tilsyn, som fx fra Miljø- og Fø-
devareministeriet eller Arbejdstilsynet, i årets løb. 
 
Socialtilsynet nåede dog inden den første nedlukning i marts 
måned, at afholde et driftsorienteret tilsyn med Platangår-
dens døgnafdeling og individuelle tilbud i slutning af januar 
2020.  

 
DRIFTSORIENTERET TILSYN 
Fokusområderne for tilsynsbesøget var kvalitetstemaerne: Målgruppe, metoder og re-
sultater, Organisation og ledelse samt Kompetencer. 
 
Vi modtog den endelige rapport i maj måned og helt overordnet er vi meget tilfredse 
med og også lidt stolte over resultatet og rapportens konklusioner. Som det ses på ne-
denfor stående tabel, har Platangården igennem årene opnået og formået at opret-
holde et højt niveau (i høj grad, i meget høj grad) i vurderinger af arbejdet med de en-
kelte kvalitetstemaer. 
 

 
 

http://www.platangaarden.dk/media/2920/tilsynsrapport-2020-socialtilsyn-oest.pdf
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I forhold til den samlede vurdering af kvaliteten skriver socialtilsynet, ”at tilbuddet i høj 

grad arbejder målrettet med kompetenceudvikling for at fastholde personale og for at 

sikre der er den fornødne kvalitet i det pædagogiske arbejde set i forhold til målgruppen.  

Det vurderes ligeledes, at tilbuddets nuværende indsats i høj grad resulterer i udvikling 

hos målgruppen og medvirker til trivsel hos de unge. Der er tale om et kompetent tilbud, 

der arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og med faglige tilgange og meto-

der i forhold til målgruppens særlige behov. Det er vurderingen, at beboerne, ud fra deres 

forudsætninger og individuelle udfordringer, udvikles og trives på Platangårdens Ung-

domscenter. Socialtilsynet kan konstatere, at Platangårdens målgruppe generelt er ud-

fordret i forhold til sociale kompetencer, men at der arbejdes med den enkeltes forcer og 

svagheder, for at styrke de unges sociale kompetencer og selvstændighed, inden for den 

enkeltes udviklingsmuligheder. Metodiske tilgange er godt implementeret i tilbuddet og 

ledelsen har fokus på faglig udvikling i personalegruppen. ” 

I forhold til kvalitetstemaet Uddannelse og beskæftigelse vurderer Socialtilsynet, at 

Platangårdens Ungdomscenter i høj grad understøtter de unge i at have et menings-

fuldt indhold i hverdagen i form af beskæftigelse/uddannelse eller andet, tilpasset den 

enkelte unge. I denne sammenhæng fremhæver Socialtilsynet, at Platangården i meget 

høj grad samarbejder aktivt med eksterne aktører, i høj grad prioriterer de unges inklu-

sion med det omgivende samfund og i meget høj grad dokumenterer og følger op på de 

unges mål i forhold til beskæftigelse/uddannelse eller andet indhold i hverdagen. 

I forhold til kvalitetstemaet Selvstændighed og relationer vurderer Socialtilsynet, at 

Platangårdens Ungdomscenter i meget høj grad har opmærksomhed på de unges selv-

stændighed, i meget høj grad støtter de unge i deres relationer og sociale kompetencer, 

i høj grad inddrager og understøtter de unges deltagelse i lokalsamfundet og at tilbud-

det i meget høj grad understøtter de unges kontakt til familie og netværk, under hen-

syn til individuelle ønsker, behov og forudsætninger. 

I forbindelse med kvalitetstemaet Målgruppe, metoder og resultater vurderer Soci-

altilsynet, at Platangårdens Ungdomscenter i meget høj grad formår at skabe sammen-

hæng mellem målsætning, målgruppe og metoder. At tilbuddet i meget høj grad rede-

gør relevant for valgte metoder og tilgange og at tilgange og metoder i meget høj grad 

er forankret i praksis. Socialtilsynet konstaterer endvidere, at de unge i høj grad trives 

og udvikles som resultat af tilbuddets metoder og tilgange. Ligeledes opstiller tilbud-

det i høj grad konkrete mål for de enkelte unge, dokumenterer og følger op herpå, og 

at de unges mål i meget høj grad har sammenhæng til mål opstillet af visiterende kom-

mune. Endelig benytter tilbuddet i høj grad resultatdokumentation til at synliggøre og 

forbedre tilbuddets indsats. 

I forhold til kvalitetstemaet Sundhed og trivsel vurderer Socialtilsynet, at Platangår-

dens Ungdomscenter i meget høj grad understøtter de unges fysiske og mentale sund-

hed og trivsel og at de unge i høj grad trives i tilbuddet. Tilbuddet respekterer i høj 

grad de unges selvstændighed, selvbestemmelsesret og integritet og i meget høj grad 
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tilrettelægger dagligdagen med et hensyn til de unges ønsker og behov. Endelig fore-

bygger, håndterer og dokumenterer tilbuddet i meget høj grad magtanvendelser samt 

forebygger, håndterer og dokumenterer vold og overgreb. 

I forbindelse med tilsynet har socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på tilbuddets 

systematik omkring at sikre opdateret viden i den samlede personalegruppe i forhold 

til forebyggelse af magtanvendelser og vold og overgreb. 

I forbindelse med kvalitetstemaet Målgruppe, metoder og resultater vurderer Soci-

altilsynet, at Platangårdens Ungdomscenter i høj grad har en kompetent og ansvarlig 

ledelse. Tilbuddets organisering er i meget høj grad hensigtsmæssig og understøtter, at 

borgerne trives i tilbuddet. Ligeledes har ledelsen i meget høj grad fokus på tilbuddets 

strategiske udvikling. Ledelsen prioriterer i høj grad relevant uddannede medarbejdere 

og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer, ligesom ledelsen i meget høj grad 

prioriterer tilgange og tiltag, der medvirker til trivsel for medarbejderne. 

I forhold til kvalitetstemaet Kompetencer vurderer Socialtilsynet, at Platangårdens 

Ungdomscenters medarbejdere i høj grad har relevante faglige, relationelle og person-

lige kompetencer. Det vurderes endvidere, at tilbuddet i meget høj grad har strategisk 

fokus på udvikling og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer, og at medar-

bejderne i meget høj grad møder borgerne med respekt for den enkeltes behov, forud-

sætninger og retssikkerhed. 

I forhold til kvalitetstemaet Fysiske rammer vurderer Socialtilsynet, at de fysiske 

rammer på Platangårdens Ungdomscenter i høj grad understøtter formålet med tilbud-

dets indsats og er velegnede til målgruppen. Det vurderes, at de fysiske rammer i høj 

grad understøtter de unges trivsel og tryghed og i meget høj grad tilgodeser de unges 

behov for både fællesskab og privatliv. Værelser/lejligheder, fællesarealer og faciliteter 

fremtræder i høj grad velholdte og hjemlige. 
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Kompetenceudvikling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kompetenceudvikling på Platangården følger Platangårdens politik for kompetenceud-
vikling, som består af 3 overordnede områder: 
 
1. Metodeunderstøttende kompetenceudvikling (systemisk og narrativ teori og 
metode i form af supervision, temaeftermiddage, workshops og Uddannelseskarrusel-
len) 
2. Almen kompetenceudvikling (fx medicinhåndtering, konflikthåndtering, admini-
strative systemer, arbejdsmiljø) 
3. Individuel kompetenceudvikling 
 
Covid-19 situationen har selvfølgelig også påvirket de planlagte kompetenceudviklings-
tiltag, men det lykkedes alligevel at gennemføre størstedelen af de planlagte aktivite-
ter. Det skyldes dels, at en række af aktiviteterne var planlagt i januar og februar må-
ned, altså inden den første nedlukning, og dels at vi i forbindelse med andre tiltag til-
passede planlagte aktiviteter til de givne omstændigheder. 
 
 
METODEUNDERSTØTTENDE KOMPETENCEUDVIKLING 

Workshop om organisatoriske kompetencer 

I midten af februar arrangerede og afholdt implementeringsteamet på Platangården en 

workshop om organisatoriske kompetencer for alle relationsmedarbejdere. 

Formålet med workshoppen faldt i to dele: 

1. Styrke fagligheden i forbindelse med såvel formelle og akutte samarbejdsmø-

der, hvad enten det drejer sig om at ledsage en ung til besøget hos psykiateren, 

deltagelse i netværksmøder eller tværsektorielle samskabelses møder. 

2. Opnå en større indflydelse på de unges forløb i forbindelse med formelle sam-

arbejdsmøder med henblik på at fremme den unges udvikling. 

På workshoppen blev der bl.a. sat fokus på: 

Samskabelse: På Platangården betragter vi tværfaglige og tværsektorielle møder som 

en samskabelsesproces, som bl.a. er kendetegnet ved, at mødedeltagerne kan have for-

skellige fagligheder, normer, interesser og positioner ift. et givent emne/dagsorden. 

Det kræver, at man tilpasser sit sprogbrug til konteksten, udviser gensidig respekt for 
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hinandens faglighed og perspektiver og at kommunikationsformen er dialogisk og cir-

kulær. Møderne kan også indeholde et element af uforudsigelighed, men kan på den 

anden side også skabe rum til udvikling af ny viden eller tilgange i den daglige praksis. 

Ansvar for det, vi er fælles om – dvs. den unges udvikling og trivsel. 

Magtpositioner, hvor der skelnes mellem strukturel magt (som bygger på formelle 

hierarkiske magtpositioner med en lineær problemforståelse), personlig magt (person-

lig autoritet og faglige kompetencer, som bygger på andres anerkendelse og som kan 

imødekomme kompleksitet) samt diskursiv magt, hvor der forhandles om, hvad der 

kan betragtes som værende sandt. 

Relationsmedarbejdernes rolle på møder, som gerne må ekspliciteres i forbindelse 

med præsentationen af mødedeltagerne – fx: Jeg hedder (…), jeg er relationsmedarbej-

der for X (…), min rolle i dette møde er (…) og det betyder at jeg (…).  

Workshoppen blev afsluttet med en fælles temadag med teamkoordinatorer, socialråd-

givere og VISO specialister, som havde deltaget i et kompetenceudviklingsforløb om 

bedre mødeledelse. 

Uddannelseskarrusellen 
 

Ledelsen har i løbet af foråret og sommeren 2020 været meget 
i tvivl, om det var forsvarligt at afholde vores foredragsrække i 
Uddannelseskarrusellen på grund af den verserende Covid-19 
pandemi.  
 
På et møde i starten af august besluttede ledelsen at aflyse ar-
rangementer i efterårs sæsonen, da ledelsen vurderede, at ri-
sikoen for smittespredning - med et typisk deltagerantal på 
omkring 50 personer - ville være alt for stor. Desværre viste 
det sig, at smittespredningen i Danmark accelererede i løbet 
af vinteren og at det derfor heller ikke var muligt at afholde 
enkelte foredrag i starten af 2021. 
 
Vi håber dog på, at vi kan genoptage vores foredragsrække i 
sæsonen 2021-2022, og glæder os til igen at kunne byde vel-
kommen til inspirerende og tankevækkende foredrag for både 
vores medarbejdere og eksterne gæster. 

 
Supervision 
Supervision er et centralt aspekt af den metodeunderstøttende kompetenceudvikling, 
og det var derfor særlig vigtigt, at det pædagogiske og sundhedsfaglige personale på 
trods af pandemien kunne modtage supervision – ikke mindst fordi de massive restrik-
tioner skabte flere og nye udfordringer for især relationsmedarbejdere.  
 
For at begrænse smitterisikoen blev den tværgående supervision (supervision på tværs 
af teams) reduceret i forbindelse med den første nedlukning i foråret 2020. Til gengæld 
blev teamsupervisionen opprioriteret, således at de enkelte teams kunne modtage 
teamsupervision 2 gange om måneden i stedet for 1 gang. 
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ALMEN KOMPETENCEUDVIKLING 
 
Medicinhåndtering 
På grund af Covid-19 pandemien blev der i 2020 ikke udbudt basiskurser i medicin-
håndtering i regionen, som er en obligatorisk og nødvendig del af den almene kompe-
tenceudvikling for nye medarbejdere. For at kompensere for det manglende udbud af 
regionale medicinhåndterings kurser fik vi fra socialafdelingen tilladelse til, at afholde 
interne basis medicinkurser for nyansatte, som blev afholdt af Platangårdens medicin-
ansvarlige medarbejdere.  
 
Psykofysisk træning  
I starten af februar kunne vi heldigvis stadig nå at afholde vores årlig introduktions- og 
genopfriskningsdag i psykofysisk træning på Platangården. Målgruppen er primært re-
lationsmedarbejdere, men andre kan inviteres, hvis det vurderes at være relevant. Læ-
ringen blev understøttet af arbejdsmiljørepræsentanterne, der påtog sig opgaven at 
lave øvelser for alle året igennem.  
 
Hjertestarterkursus 
Det var ligeledes muligt at gennemføre det årlige hjertestarterkursus, som blev afholdt 
sidst i januar måned. Kurset er af 4 timers varighed og der er 16 pladser på kurset, som 
fordeles jævnt blandt alle medarbejdere. 
 
 
INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING 

Kompetenceudviklingsforløb om seksualpædagogik 

   Foto: Uwe Schmacke (Fra udstilling om kroppen på Kunstmuseet Arken, forår 2017) 

Platangården har i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon tilrettelagt et kom-

petenceudviklingsforløb om seksualpædagogik, som startede i januar måned og var 
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målrettet en tværfaglig gruppe af i alt 10 medarbejdere, som var sammensat på tværs af 

Platangårdens teams.  

Forløbet bestod af 3 undervisningsdage og blev afsluttet med en fælles temaeftermid-

dag, hvor der var fokus på vidensdeling og refleksion over det man har lært og hvordan 

den nye viden på sigt kan komme i spil i den pædagogiske praksis. 

Kompetenceudviklingsforløbet, som blev ledet af cand. soc. Bente Møller-Jensen, 

havde både fokus på at formidle faktuel viden om seksualitet, som fx seksualitet og 

pornografi i et historisk og nutids perspektiv, sundhedsfremme i det pædagogiske ar-

bejde, digital dannelse og egne værdier, og på deltagernes egne erfaringer, holdninger 

og evt. grænser ift. at tale med unge om sex. Sidstnævnte foregik ved samtaler kollega-

erne imellem og ved fælles erfaringsudveksling i teamet, mens de teoretiske aspekter 

blev understøttet af et omfattende litteraturpensum samt hjemmeopgaver. 

Kompetenceudviklingsforløb om bedre mødeledelse 

Billede: Miho Hazama, dirigent af DR´s bigband 

Sideløbende - og som et supplement til relationsmedarbejdernes workshop om organi-

satoriske kompetencer - deltog Platangårdens teamkoordinatorer, socialrådgivere og 

VISO specialister i et kompetenceudviklingsforløb med fokus på bedre mødeledelse. 

Forløbet strakte sig over tre interne undervisningsdage og havde bl.a. fokus på: 

 God mødeforberedelse, herunder forudgående læsning/udarbejdelse af dagsor-

dener og andre relevante dokumenter samt evt. fremskaffelse af dokumenta-

tion vedr. den unges udvikling eller akutte vanskeligheder. 
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 Mødefacilitering, herunder at sikre sig, at alle væsentlige emner berøres i løbet 

af mødet og at alle aktører har mulighed for at fremføre sine perspektiver. 

 Undgå ”magtkampe” i forbindelse med tværsektorielle møder ved at have fokus 

på det vi er fælles om, i stedet for på det, der adskiller os, med henblik på at 

skabe fælles løsninger for de unge. 

Det interne kompetenceudviklingsforløb skulle egentlig afrundes med et besøg hos In-

praksis den 16. marts, hvor deltagerne kunne overvære et foredrag af ph.d. og lektor i 

organisatoriske læreprocesser, Ib Ravn, under overskriften: ”Mødefacilitering - hinsides 

autoritære og kollektivistiske møder. ” Desværre måtte også dette programpunkt afly-

ses pga. Covid-19 situationen. Der vil dog blive fulgt op på forløbet i løbet af 2021. 

Lederuddannelser 
Platangårdens områdeleder Pia Boje og 
Henrik Ross afsluttede i maj 2020 deres 
3 årige lederuddannelse på Professions-
højskolen Absalon med et brag af en ek-
samen, hvor begge to fik (traditionen 
tro) et tolvtal. 
 
Uddannelsen bestod af 6 basismoduler, 
3 valgfrie moduler samt et afgangspro-
jekt, og i forbindelse med de i alt 9 ek-
samensopgaver fik Pia og Henrik rigtig 

fine karakterer. 
 
Om dette udtaler Henrik Ross i al beskedenhed: ”Vi har været heldige at Absalons teo-
retiske tilgang til lederuddannelsen harmonerede fint med Platangårdens systemiske og 
narrative tilgang og hvordan vi selv tænkte ledelse. ” Ud over de fine karakterer var 
begge ledere meget glade for uddannelsen, som gav en masse faglig ballast ift. såvel 
den personlige, faglige som organisatoriske ledelse. 
 

*** 
 
Platangårdens souschef, Lisette Kaptain, er fortsat i gang med en Master of Public 
Govenance på CBS. 
 
Anden individuel kompetenceudvikling 

Socialrådgiver, Dorte Dangaard, fortsætter ligeledes med sin masteruddannelse i Børn 

og Unge på Aalborg Universitet (Kbh.)  

Relationsmedarbejder, Julian Damhus, har påbegyndt en diplomuddannelse i Krimino-

logi i efteråret 2020.  
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Arbejdsmiljø 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIORITEREDE INDSATSOMRÅDER FOR ARBEJDSMILJØET 2020 
 
Sygefravær 
Sygefraværet følges tæt ledelsesmæssigt ved at der laves analyser for hvert kvartal, som 

kombinerer kvantitative data og kvalitativ ledelsesmæssig viden.  

 

Måltal for sygefraværet jf. driftsaftalen var 5,5% for hele 2020. Opgørelsen af det sam-

lede sygefravær i 2020 viste følgende: 

 

Sygefravær 1. kvartal = 5,49%  

Sygefravær 2. kvartal = 2,61%   

Sygefravær 3. kvartal = 5,25%  

Sygefravær 4. kvartal = 8,48%  

Årligt gennemsnit = 5,45%   

 

Der er således tale om et lavt sygefravær, som holder sig indenfor rammen af det i 

driftsaftalen fastsatte mål. Den markante stigning af sygefraværet i 4. kvartal skyldes 

alene stigningen af langtidssygefraværet. Der er dog intet, der indikerer, at langtidssy-

gefraværet kan relateres til oplevelse af manglende trivsel eller dårligt arbejdsmiljø ge-

nerelt.  

 

Det skal bemærkes, at alt Corona relateret fravær, på grund af dens ekstraordinære ka-

rakter, ikke er medtaget i opgørelsen af sygefraværet.  

 

For at holde sygefravær på et fortsat lavt niveau har arbejdsmiljøgruppen taget føl-

gende initiativer i anvendelse: 

 Bedre brug af data 
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Arbejdsmiljøgruppen fik i 2019, via forbedringsprojektet, lært at anvende data 

ift. sygefravær mere nuanceret, blandt andet ved at kunne identificere korttids-

sygefravær og langtidssygefravær. Dette har vist sig brugbart i analyserne, fordi 

det bliver tydeligere, hvilke dele af fraværet der reelt kan tilskrives trivsel og ar-

bejdsmiljø.  

 

 3-8-15-modellen 

Modellen er i løbet af 2020 blevet fuld implementeret, og ledelsen følger tæt-

tere op på sygefraværsperioder. Medarbejderne lader til at have vænnet sig til 

og har accepteret konceptet, som også ud fra et medarbejderperspektiv synes at 

give mening. 

 

 

Arbejdsskader, nær ved hændelser og magtanvendelser 

Tabellen viser opgørelsen over arbejdsskader i perioden 01.01.20 –31.12.20:  

 

Arbejds-
skader 

Samlet 
antal 

Fysisk 
(vold) 

og psykisk 

Heraf 
med 

 fravær 

Psykisk 
(trusler, 
chikane 

mv.) 

Heraf 
med  

fravær 

Uheld Heraf 
med fra-

vær 

Politi 
anmeldt 

2020 19 9 0 5 0 5 4 10 

 

Bemærkninger ift. skemaet: De arbejdsskader, som har medført fravær er dem, som be-

tegnes som uheld (fald, skrid osv.), og som har medført fysiske skader. Der har ikke 

været fravær i forlængelse af de skader, som er betegnet som hhv. fysisk og psykisk el-

ler psykisk (vold/trusler) alene.   

 

De 14 arbejdsskader, som ikke er fysiske uheld, kan henvises til i alt 4 indskrevne unge. 

Det betyder ikke, at det er et generelt problem, at de unge er årsagen til arbejdsskader, 

men at det er enkelte unge, der i perioder reagerer voldsomt. Der er ift. de 4 unge i for-

længelse af episoderne taget initiativ til forandring, som fx indlæggelse, medicinæn-

dring, nye møder med anbringende kommune eller andet.  

 

Der blev desuden registreret 13 nær ved hændelser i 2020, som alle blev håndteret i en 

faglig kontekst, dvs. i enten teamsupervision eller ledelsesmæssig opfølgning. 

 

Endelig blev der i 2020 registreret 7 magtanvendelser, som alle relaterer sig til de før 

nævnte 4 unge. 

 

APV 2020  
Afholdelsen af den dialogiske APV var oprindeligt planlagt til maj måned, men måtte 

af kendte årsager udskydes til oktober måned. APV´en blev afholdt i de 7 teams (for at 

begrænse smitterisikoen) og fulgte stringent konceptet for den dialogiske APV. 
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Arbejdsmiljøudvalget har efterfølgende samlet op på de enkelte teams tilbagemeldin-

ger i forhold til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, og udarbejdet handleplaner. 

 

 
Sladder politik 
Arbejdsmiljøudvalget har i 2020, på MED-udvalgets foranledning, udfærdiget et forslag 

til en revideret sladderpolitik for Platangården. Grundlaget for denne politik er drøftel-

ser på et medarbejdermøde i november 2019. Politikken forholder sig differenceret til 

begrebet sladder, idet den skelner mellem hhv.: 

 

 Positiv sladder: uformel dialog/samtale om personer eller situationer, som 

parterne har fælles reference til, og  

 Negativ sladder: når den uformelle dialog bliver til personlige rygter og for-

tællinger, som vendes mod kollegaer eller situationer, med det formål at sætte 

personen, teamet eller i hvert fald andre - i et dårligt lys. 

 

Politikken anerkender således, at sladder er et vilkår og at den positive sladder bl.a. 

kan supplere de formelle informationskilder med brugbar uformel viden, men fremhæver 

samtidigt, at medarbejdere og ledelsen har en fælles, etisk forpligtelse til at gøre, hvad vi 

kan, for at negativ sladder ikke bliver en del af vores dagligdag.  

 

I forlængelse af dette opstiller politikken en række guidelines for håndtering af negativ 

sladder, som omfatter såvel den enkelte medarbejder (som både afsender og modtager 

af sladder), teamet, organisationen og ledelsen.  

 

Politiken blev godkendt af MED-udvalget i efteråret 2020.  
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Markedsføring 
 

LinkedIn virksomhedsprofil 
Arbejdsgruppen for markedskommunikation besluttede sidste 
år at oprette et LinkedIn virksomhedsprofil for både at øge Pla-
tangårdens synlighed på de sociale medier og for at skabe et 
netværk af aktører, interessenter, brugere, pårørende og andet 
godt folk, som har interesse i det specialiserede socialområde 
og ungeområdet. 
 

 

 
 
Profilen gik online i begyndelsen af januar måned og har allerede fået en del følgere. På 
vores virksomhedsprofil vil vi løbende informere om aktiviteter på Platangården samt 
formidle vores viden og erfaringer, som vi gerne vil dele med en interesseret omverden 
ud fra en forhåbning om, at kunne bidrage til den generelle refleksion og udveksling af 
viden på det specialiserede socialområde. 
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Platangårdens mål og prioriterede indsatser for 2021 

 

Platangårdens mål og prioriterede indsatser tager afsæt i målsætning for Socialområ-

det, som den er beskrevet i Driftsaftalen 2021: 

”… målet for Socialområdet (er) overordnet at udvikle tilbud, der i indhold og pris sva-

rer til kommunernes efterspørgsel. De sociale tilbud skal være attraktive for kommu-

nerne både i og uden for Region Sjælland og dermed bidrage erhvervsfremmende til 

regionens udvikling. ”   

Og desuden i Platangårdens kerneopgave, som den er formuleret i 2016: 

”Platangårdens kerneopgave er at skabe tryghed og udvikling i samarbejde med den unge 

og den unges netværk, således at den unge oplever størst mulig trivsel, meningsfuldhed 

og selvforvaltning. ” 

I 2021 arbejder Platangården med de mål, der indgår i Driftsaftalen 2021 og som om-

handler økonomi, arbejdsmiljø, kvalitetsarbejde og strategiplan. I forlængelse af og i 

sammenhæng hermed har ledelsesgruppen opstillet en række særlige prioriterede ind-

satser, som vurderes at være relevante og nødvendige for at sikre Platangårdens virk-

somhed og udvikling fremadrettet. 

DRIFTSAFTALEN 2021 

Driftsaftalen beskriver målene for 2021 på områderne økonomi, arbejdsmiljø, kvalitets-

arbejde og strategiprojekt. Platangården deltager i og bidrager til udviklingen på eget 

tilbud og udvikling på tværs af Socialområdet via indsatsen i de forskellige projekt-

grupper og netværk. Platangården deltager således i arbejdet med Fortsat produktud-

vikling på Socialområdet, Stabile takster, Udvikling med borgeren i centrum, Et stærkt 

fagligt fundament, Sundhed i socialpædagogisk sammenhæng samt Socialområdet som 

en attraktiv arbejdsplads 

http://www.platangaarden.dk/media/3032/driftsaftale-2021-plantangaardens-ungdomscenter.pdf
http://www.platangaarden.dk/kommunen/det-faglige/kerneopgave/
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Platangården følger driftsaftalens krav i forhold til økonomi (Stabile takster) og kvali-

tetsovervågning både den interne og den eksterne overvågning på dokumentation og 

på øvrige retningsgivende dokumenter vedr. DDKM. 

Ovenstående er uddybet i Driftsaftale 2021.  

PRIORITEREDE INDSATSER 2021 

Platangårdens ledelse har for første gang i mange år kun i begrænset omfang opstillet 

nye prioriterede indsatser for det nye år 2021. De foreløbig 14 måneder med Corona 

pandemi med helt og delvise nedlukninger og diverse og skiftende restriktioner har sat 

mangt og meget på pause. Ved indgangen til 2021 var udsigten for pandemiens rasen i 

Danmark fortsat meget usikker, og dermed var vores muligheder for at arbejde med 

større udviklingsprojekter også tvivlsom. Ikke desto mindre har vi som tilbud stadig 

behov for at udvikle os og de særligt prioriterede indsatser skal, uagtet at de er lidt 

særlige i år, ses som en nødvendig strategi for at sikre Platangårdens fortsatte virke på 

det specialiserede socialområde.  

År 2021 bliver et år, hvor vi i holder fokus på at samle op på de projekter, der helt eller 

delvis strandede i 2020, og på at indsamle, bearbejde og nytænke de mange erfaringer, 

som de særlige vilkår i 2020 har givet os.  

Indsatserne er ikke statiske, idet vilkår og muligheder er under stadig forandring. Det 

betyder, at ledelsesgruppen løbende vil forholde sig til udviklingen i vilkår og mulighe-

der, og om nødvendigt tilrette de prioriterede indsatser. 

De særligt prioriterede indsatser er opstillet af ledelsesgruppen, men forelægges Pla-

tangårdens MED-udvalg i maj 2021. 

KOST, SUNDHED OG TRIVSEL  

Denne prioriterede indsats er en genganger fra 2020. Pga. af Corona pandemien kom vi 

ikke i mål med indsatsen, men fik dog sat gang i nogle forskellige initiativer.  

De senere års fokus på sundhed har især cirklet om korrekt anvendelse af systemer 

(medicinlog og FMK), korrekt dokumentation og overholdelse af regler (diverse ret-

ningsgivende dokumenter og målepunkter), og i noget mindre grad på de pædagogiske 

indsatser, der direkte kan understøtte den enkelte unges oplevelse af velbefindende. 

Vi ønsker at øge vores indsats for at understøtte den enkelte unges lighed i sundhed og 

oplevelse af også fysisk og psykisk velbefindende trods vanskelige vilkår. Dette ligger i 

øvrigt rigtig godt i tråd med intentionen i kerneopgavebeskrivelsen. 

I 2021 vil vi arbejde videre med de indsatser, der relaterer sig direkte til kost, mhp både 

at kunne tilbyde de unge de sunde valg og på at vi i vores samarbejde med de unge kan 

styrke deres mestring i disse valg. 
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I 2020 satte vi flere mindre prøvehandlinger i gang i forhold til at styrke indsatsen for 

at kunne tilbyde sund kost. Evalueringen af disse prøvehandlinger strandede pga. re-

striktionerne, hvorfor denne evalueringsopgave og efterfølgende strategiske planlæg-

ning vil være en indsats i 2021. 

Som en del af planlægningen skal Platangårdens kostpolitik moderniseres og siden gø-

res kendt og anvendt. 

Et andet fokus under samme tema er sammenhængen mellem trivsel og medicin. På 

Platangården ser vi ikke sjældent, at unge med psykiatriske problemstillinger og et 

dertil hørende medicinforbrug får problemer med betydelig overvægt og andre bivirk-

ninger, der påvirker trivslen. Platangården vil med en systemisk og narrativ tilgang 

også i 2021 have fokus på denne problemstilling med henblik på at aftabuisere pro-

blemstillingen, at undersøge hvad der kan gøres for at forebygge og at understøtte at 

de unge har indsigt i både positive og negative virkninger af medicinen. 
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ERFARINGSOPSAMLING FRA 2020 – DE SÆRLIGE VILKÅR PANDEMIEN 

GAV OS SOM SPECIALISERET TILBUD 

Dette tema har fokus på at indsamle og bearbejde erfaringer fra et ganske særligt år 

med henblik på at undersøge, hvad vi kan tage med os ind i fremtiden. 

Erfaringerne fra 2020 er meget forskelligartede og spreder sig over flere felter. 

Sundhedsydelser og hygiejne har aldrig fyldt så meget på Platangården, som det har 

gjort i 2020. Positivt har det formodentlig været en stærkt medvirkende faktor til at 

Platangården ikke har haft udbrud af COVID-19, men dette fokusskift fra det socialpæ-

dagogiske til det sundhedsfaglige har været en udfordring for et socialt tilbud med et 

overvejende pædagogisk uddannet personale og med en teoretisk referenceramme og 

metodisk ståsted, som ikke er rundet af en typisk naturvidenskabelig tilgang. At det 

sundhedsfaglige også fremadrettet kommer til at spille en større rolle i et specialiseret 

socialt tilbud er sandsynligt og det er relevant for os som tilbud at være undersøgende 

og nysgerrige på, hvordan vi kan implementere sundhedsfaglige indsatser ind i vores 

tilgang og metode. Et delelement i dette er dokumentation af sundhedsfaglige indsat-

ser. I 2021 arbejdes der via et forbedringsprojekt med at højne kvaliteten af den sund-

hedsfaglige dokumentation og understøtte sammenhængen mellem den sundhedsfag-

lige og den socialpædagogiske dokumentation.  

Anvendelsen af elektroniske platforme til kommunikation og ikke mindst mødeafhol-

delse har været stigende igennem 2020. Anvendelse af disse virtuelle redskaber har vist 

sig at have mange gevinster i forhold til miljø, tid og for nogle unge også mødedelta-

gelse, som har virket mere tryg og overskuelig. Omvendt har de langstrakte forsam-

lingsforbud og de mange virtuelle møder også vist behovet for at ses fysisk, for at 

kunne få alle udtryk og indtryk med, og for at mærke den anden og fællesskabet. 

Spørgsmålet er hvordan vi som organisation finder den rette balance mellem det fysi-

ske og det virtuelle fsa møder og kommunikation.   

Sammenligneligt med ovenstående er også spørgsmålet om hjemmearbejde. Også 

hjemmearbejde har vist sig at have mange gevinster i forhold til miljø, tid og mulighed 

for fordybelse. Omvendt har den lange hjemsendelse også vist, at fravær af fysisk frem-
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møde gør noget ved vores evne til at opfatte/fatte/omfavne organisationen. Spørgsmå-

let er, hvordan vi som organisation finder den rette balance mellem hjemmearbejde og 

fysisk fremmøde, så vi som organisation og som medarbejder kan få gavn af begge mu-

ligheder. Platangårdens MED-udvalg har allerede sidst i 2020 nedsat en gruppe, som 

arbejder med spørgsmålet om den fremadrettede anvendelse både af de elektroniske 

platforme/virtuelle møder og om brugen af hjemmearbejde.  

Sidst, men ikke mindst, er der de erfaringer, der er gjort i det pædagogiske felt. Erfarin-

gerne fra den første nedlukning er indsamlet i juli/august 2020, men vi har ikke set på 

det i de seneste 8 måneder. Overordnet har vi på Platangården en fortælling om, at de 

unge har formået at få det bedste ud af de svære vilkår, der har været givet under pan-

demiens restriktioner. Det har handlet om en positiv respons på de færre krav (under 

den totale nedlukning) og færre møder og besøgende. Endvidere på udforskning af nye 

muligheder tvunget af omstændighederne, fx at kunne transportere sig selv, at være 

kreative i det hjemlige miljø, finde ro i det nære. At kunne give udtryk for savnet af 

den fysiske kontakt osv. Vi vil indsamle og bearbejde flere erfaringer mhp at se, hvorle-

des vi fremadrettet kan understøtte de hidtil usete udviklingspotentialer. Ledelsestea-

met vurderer, hvordan vi kan igangsætte opgaven. 

 


